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CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wo je wódz two dol no ślą skie, po ło żo ne w po łu dnio -
wo -za chod niej czę ści Pol ski, zaj mu je po wierzch nię
19 947 km2, co sta no wi 6,38% po wierzch ni kra ju. Wo -
je wódz two swo im ob sza rem obej mu je frag ment Ni żu
Środ ko wo eu ro pej skie go i Ma sy wu Cze skie go. Po łu -
dnio wa je go część to gór skie pa smo Su de tów.

Kli mat – umiar ko wa ny o ce chach oce anicz nych –
od zna cza się do syć ła god ny mi zi ma mi i nie zbyt upal ny -
mi la ta mi oraz cha rak te ry zu je się du żą zmien no ścią pa -
ra me trów me te oro lo gicz nych.

Wo dy po wierzch nio we zaj mu ją 173,18 km2 czy li
1,5% po wierzch ni wo je wódz twa, z cze go 143,81 km2

przy pa da na wo dy pły ną ce, zaś 29,37 km2 na wo dy sto -
ją ce. Nie mal ca łe wo je wódz two le ży w do rze czu Od ry.
Sieć rzecz na w wo je wódz twie jest asy me trycz na, z do -
mi nu ją cy mi le wo brzeż ny mi do pły wa mi Od ry. W re gio -
nie ist nie je wie le sztucz nych zbior ni ków wod nych zbu -
do wa nych w ce lu prze ciw dzia ła nia po wo dziom oraz
sta wy ryb ne. 

Pod wzglę dem za so bów eks plo ata cyj nych wód pod -
ziem nych Dol ny Śląsk za li cza ny jest do ob sza rów ubo -
gich w wo dę (11. miej sce w Pol sce).

Pod wzglę dem róż no rod no ści bio lo gicz nej i ran gi
wa lo rów kra jo bra zo wych wo je wódz two dol no ślą skie na -
le ży do naj bar dziej atrak cyj nych re gio nów Pol ski.
Świad czy o tym licz ba i po wierzch nia ob ję tych ochro ną
praw ną ob sza rów i obiek tów obej mu ją cych róż no rod ne
ele men ty przy rod ni cze. Obec ne na te re nie wo je wódz twa
znaj du ją się 2 par ki na ro do we (Kar ko no ski i Gór Sto ło -
wych) o łącz nej po wierzch ni 3 710 km2, 12 par ków kra -
jo bra zo wych o łącz nej po wierzch ni 1 954 km2, 67 re zer -
wa tów (106 km2) oraz 2 567 po mni ków przy ro dy.

Ob szar Dol ne go Ślą ska jest jed nym z bar dziej za -
sob nych w su row ce mi ne ral ne re jo nów Pol ski. Zło ża
rud mie dzi są wy jąt ko wo za sob ne w in ne pier wiast ki
che micz ne, ta kie jak: sre bro, ni kiel, ko balt i zło to. Eks -
plo atu ją cy te zło ża KGHM jest 8. na świe cie pod wzglę -
dem pro duk cji mie dzi i 1. pod wzglę dem pro duk cji sre -
bra (da ne z 2015 r.). 

Po nad to wy stę pu ją w wo je wódz twie, ma ją ce istot ne
zna cze nie dla go spo dar ki, zło ża su row ców skal nych
oraz zło ża ko pa lin ener ge tycz nych, ta kich jak gaz ziem -
ny, wę giel ka mien ny i wę giel bru nat ny. Ze wzglę du na
za sob ność w wy żej wy mie nio ne su row ce, prze mysł wy -

Rysunek 1. Mapa województwa dolnośląskiego
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Odo byw czy od gry wa ogrom ną ro lę w go spo dar ce wo je -
wódz twa dol no ślą skie go, a dzię ki naj bo gat szym w kra -
ju za so bom su row ców skal nych, pla su je się na czo ło -
wych miej scach w Pol sce pod wzglę dem pro duk cji dla
bu dow nic twa.

Na ko niec 2015 r. licz ba lud no ści Dol ne go Ślą ska
wy nio sła 2 904,2 tys. osób, co pla su je wo je wódz two na
5. miej scu w Pol sce. Licz ba lud no ści w mia stach się ga -
ła 2 006,5 tys., zaś na wsiach 897,6 tys. Gę stość za lud -
nie nia osią gnę ła w 2015 r. 146 osób na km2.

W 2013 r. produkt krajowy brutto Dol ne go Ślą ska
wy niósł 140 142 mln zł, co po zwo li ło na osią gnię cie 4.
miej sca w Pol sce. W prze li cze niu na miesz kań ca PKB
wy niósł 48 141 zł.

Wskaź nik za trud nie nia w wo je wódz twie wy niósł
w koń cu paź dzier ni ka 2014 r. 50,2% przy sto pie bez ro -
bo cia na po zio mie 10,4% Naj niż sza sto pa bez ro bo cia
by ła we Wro cła wiu (4,4%), naj wyż sza zaś w po wie cie
wał brzy skim (24,7%). 

W wo je wódz twie zlo ka li zo wa nych jest 8 par ków
prze my sło wych oraz 3 spe cjal ne stre fy eko no micz ne:
Ka mien no gór ska, Le gnic ka i Wał brzy ska. O kon ku ren -
cyj no ści Dol ne go Ślą ska sta no wią też roz wi nię te ośrod -
ki aka de mic kie i na uko we.

Na ko niec 2014 r. w eks plo ata cji znaj do wa ło się
1 727 km to rów ko le jo wych. Gę stość sie ci wy no si ła
8,7 km na 100 km2 i jest zde cy do wa nie wyż sza od śred -
niej kra jo wej (6,2 km). Ob ser wu je się jed nak że sta ły
spa dek licz by ki lo me trów eks plo ato wa nych to rów
(w 2000 r. dłu gość li nii wy no si ła ok. 1900 km).

Wo je wódz two dol no ślą skie po sia da jed ną z naj gęst -
szych w Pol sce sie ci dróg o na wierzch ni utwar dzo nej
i zaj mu je szó ste miej sce pod tym wzglę dem w kra ju. Od
oko ło 2005 r. no tu je się in ten syw ną roz bu do wę i mo -
der ni za cję sie ci dro go wej w wo je wódz twie, zbu do wa no

m.in. 71 km au to strad i 64 km dróg eks pre so wych (ko -
niec 2014 r.). Gę stość sie ci dróg o na wierzch ni utwar -
dzo nej wzro sła z 90,7 km/100 km2 w 2005 r. do
96,4 km/100 km2 w ro ku 2014. 

Lo ka li za cja wo je wódz twa w po łu dnio wo -za chod niej
czę ści Pol ski, przy gra ni cach Czech i RFN oraz bli skość
głów nych wę złów ko mu ni ka cyj nych ta kich, jak: Ber lin,
Dre zno, Pra ga, Brno, Ostra wa, Ka to wi ce, War sza wa
i Po znań pre de sty nu je Wro cław do by cia waż nym wę -
złem ko mu ni ka cyj nym w tym re gio nie Eu ro py Środ ko -
wow schod niej.

Wykres 1. Dynamika rozwoju sieci dróg o nawierzchni
utwardzonej na terenie woj. dolnośląskiego
i w Polsce w latach 2005–2014 (źródło: GUS)

Tabela 1. Województwo dolnośląskie na tle Polski (źródło: GUS)
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